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EDITORIAL 
 
 

����Um novo Ano começou e novos 

desafios se apresentam 

diariamente às instituições. 

O trabalho em rede pode, 

rentabilizar o esforço de todos, 

de forma a possibilitar a 

resolução de muitos dos 

problemas que todos os dias 

atingem sobretudo as 

populações mais vulneráveis, 

nomeadamente as crianças e os 

idosos. 

Neste sentido, desejamos que a 

RCJ que, se pretende cada vez 

mais coesa e ativa, consiga 

concretizar estes desafios. 

 

Convidamos todos os parceiros 

a visitarem a página da RCJ, 

através do link: 

https://www.facebook.com/red

econstruirjuntos?ref=bookmarks 

 

Enviem-nos as vossas notícias 

para as podermos partilhar na 

página e também obviamente, 

aqui na Folha Informativa. 

 

O filme da Rede Construir Juntos 

já está disponível na página do 

IAC (separador - Fórum 

Construir Juntos; separador - 

Rede Construir Juntos) ou 

através do link: 

http://www.iacrianca.pt/index.p

hp/setores-iac-cj/rede-

construir-juntos 

 

A equipa do IAC- FCJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

����Revitalização da Rede Construir Juntos

 

 
Na reunião anual da RCJ, de 8 de 

setembro último, considerou

importante desenvolver ações no sentido 

da revitalização desta 

tentativa de mobilização mais ativa dos 

parceiros da Rede, aproveitando os 

saberes, as experiências e os recursos 

das instituições parceiras em prol de 

interesses comuns de atuação. Neste 

sentido, e no âmbito do eixo de Ação 

Prevenção de Ris

Juventude, decidiu

do ano de 2016, sessões de reflexão 

sobre temáticas de interesse para os 

parceiros, proporcionando

modo, momentos de reflexão sobre 

problemáticas preocupantes para as 

instituições, nomeada

Institucionais

e nos jovens

destes encontros surjam pareceres 

técnicos, para fazer chegar 

posteriormente à tutela por 

alcançar uma melhoria de práticas e de 

políticas, no que diz r

e jovens. 

Revitalização da Rede Construir Juntos 

 

Na reunião anual da RCJ, de 8 de 

etembro último, considerou-se 

importante desenvolver ações no sentido 

da revitalização desta parceria, numa 

tentativa de mobilização mais ativa dos 

parceiros da Rede, aproveitando os 

saberes, as experiências e os recursos 

das instituições parceiras em prol de 

interesses comuns de atuação. Neste 

sentido, e no âmbito do eixo de Ação 

Prevenção de Riscos na Infância e 

uventude, decidiu-se dinamizar ao longo 

do ano de 2016, sessões de reflexão 

sobre temáticas de interesse para os 

parceiros, proporcionando-se deste 

modo, momentos de reflexão sobre 

problemáticas preocupantes para as 

ituições, nomeadamente Fugas 

Institucionais, Saúde Mental nas crianças 

e nos jovens, entre outras… A ideia é que 

destes encontros surjam pareceres 

técnicos, para fazer chegar 

riormente à tutela por forma a 

alcançar uma melhoria de práticas e de 

políticas, no que diz respeito às crianças 

 

Rede Construir Juntos 
 

 

����Plano de Ação da Rede Construir Juntos
 

Para 2016, foram definidos os seguintes 

eixos prioritários de 

Construir Juntos:

1. Prevenção de Riscos na Infância 

e Juventude;

2. Direitos da Criança;

3. Coesão e Comunicação

No 1º eixo, pretende

Manual de Segurança, destinado a 

técnicos e também 

que possa ajudar a preve

risco. Continua

sendo hábito, a dinamizar ações de 

sensibilização/informação dirigidas a 

crianças/jovens e técnicos e a articular 

com as instituições parceiras na busca e 

apoio, em 

desaparecidas. 

divulgar as linhas

SOS Criança Desaparecida 116 000

No 2º eixo, propomo

e dinamizar a Rede Juvenil Crescer 

Juntos. Salienta

de ações de sensibilização dirigidas a 

crianças e jovens e ainda a in

criar e dinamizar um b

Crescer Juntos. Este projeto ficaria a 

cargo de algumas instituições que se 

propuseram participar.

No 3º eixo, destaca

dinamização de grupos de reflexão sobre 

temáticas que preocupam os parceiros e 

o Seminário Anual, que este ano irá ter 

lugar em Lisboa, no dia 4 de novembro, 

subordinado à temática do Acolhimento 

e Autonomia de Vida.

 

 

Plano de Ação da Rede Construir Juntos 

Para 2016, foram definidos os seguintes 

eixos prioritários de intervenção da Rede 

Construir Juntos: 

Prevenção de Riscos na Infância 

uventude; 

Direitos da Criança; 

Coesão e Comunicação 

No 1º eixo, pretende-se elaborar um 

Manual de Segurança, destinado a 

técnicos e também a crianças e jovens 

que possa ajudar a prevenir situações de 

risco. Continua-se ainda, como vem 

sendo hábito, a dinamizar ações de 

sensibilização/informação dirigidas a 

crianças/jovens e técnicos e a articular 

com as instituições parceiras na busca e 

apoio, em caso de crianças 

. Continuaremos ainda a 

divulgar as linhas SOS Criança 116111 e 

Desaparecida 116 000. 

No 2º eixo, propomo-nos operacionalizar 

e dinamizar a Rede Juvenil Crescer 

Juntos. Salienta-se ainda a dinamização 

de ações de sensibilização dirigidas a 

vens e ainda a intenção de 

criar e dinamizar um blog da Rede Juvenil 

Crescer Juntos. Este projeto ficaria a 

cargo de algumas instituições que se 

propuseram participar. 

No 3º eixo, destaca-se a proposta de 

dinamização de grupos de reflexão sobre 

ue preocupam os parceiros e 

Seminário Anual, que este ano irá ter 

lugar em Lisboa, no dia 4 de novembro, 

subordinado à temática do Acolhimento 

e Autonomia de Vida. 
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Rede 
 
 

����Plano de Ação da Rede Juvenil Crescer
 

Para o ano de 2016, a Rede Juvenil Crescer Juntos 

propôs desenvolver a sua ação sobre a temática a 

Diferentes formas de Acolhimento/Autonomia de 

Vida”.  

A escolha deste tema prende-se com a necessidade 

de equacionar as diferentes formas de acolhimento 

quando a família não é solução, assim como ajudar a 

encontrar respostas que contribuam para reforça

compromisso dos jovens com a sua vida, numa 

cidadania consciente, responsável e feliz. Além disso, 

consideramos importante desenvolver competências 

de participação e socialização nas crianças/jovens, 

com vista a intervir para a mudança de mentalidades,

comportamentos, atitudes… 

Assim, ao longo do ano, os jovens das instituições 

parceiras que aderirem ao projeto irão trabalhar a 

temática, através da dinamização de diferentes 

atividades.  

No Intercâmbio Anual de Crianças e Jovens, que este 

ano, irá decorrer no Porto, nas Aldeias de Crianças 

SOS de Gulpilhares, de 11 a 13 de s

organizado pelo IAC em colaboração com a 

instituição parceira APDES - Agência Piaget para o 

Desenvolvimento, as crianças e jovens partilharão os 

seus trabalhos. Posteriormente, no Seminário anual 

da RCJ, no dia 4 de novembro, um grupo de 

selecionados no Intercâmbio, apresentarão o 

produto final. 

 

����Reunião de RCJ do Polo de Coimbra 
 

Decorreu no dia 16 de fevereiro na Casa de Formação 

Cristã Rainha Santa, em Coimbra, um Encontro de 

Reflexão com a presença de técnicos de 8 instituições 

parceiras da RCJ, do Polo de Coimbra. Este foi um 

momento muito enriquecedor, pelo número de 

participantes e pelo interesse demonstrado nos 

temas abordados, tendo sido possível partilhar 

saberes, experiências, angústias, sugestões… sobre 

questões que atualmente preocupam as instituições 

parceiras, no âmbito da Infância e Juventude.

Rede Construir Juntos 

Juvenil Crescer Juntos 

Para o ano de 2016, a Rede Juvenil Crescer Juntos 

propôs desenvolver a sua ação sobre a temática a “As 

Autonomia de 

se com a necessidade 

de equacionar as diferentes formas de acolhimento 

quando a família não é solução, assim como ajudar a 

encontrar respostas que contribuam para reforçar o 

compromisso dos jovens com a sua vida, numa 

cidadania consciente, responsável e feliz. Além disso, 

consideramos importante desenvolver competências 

de participação e socialização nas crianças/jovens, 

com vista a intervir para a mudança de mentalidades, 

Assim, ao longo do ano, os jovens das instituições 

parceiras que aderirem ao projeto irão trabalhar a 

temática, através da dinamização de diferentes 

No Intercâmbio Anual de Crianças e Jovens, que este 

er no Porto, nas Aldeias de Crianças 

de Gulpilhares, de 11 a 13 de setembro, 

organizado pelo IAC em colaboração com a 

Agência Piaget para o 

, as crianças e jovens partilharão os 

, no Seminário anual 

da RCJ, no dia 4 de novembro, um grupo de jovens 

apresentarão o 

 

Decorreu no dia 16 de fevereiro na Casa de Formação 

Encontro de 

Reflexão com a presença de técnicos de 8 instituições 

. Este foi um 

momento muito enriquecedor, pelo número de 

participantes e pelo interesse demonstrado nos 

temas abordados, tendo sido possível partilhar 

experiências, angústias, sugestões… sobre 

questões que atualmente preocupam as instituições 

âmbito da Infância e Juventude. 

 

Além de outras temáticas, todos os presentes 

consideraram que o problema das fugas 

institucionais é muito preocupante, pelo que se 

decidiu promover uma reunião com a presença 

entidades com intervenção nesta área, 

nomeadamente, Forças Policiais; Escola Segura; 

Tribunal; CPCJ; Segurança Social; Equipas de Rua 

de Violência Doméstica. 

 

����Projeto de Intervenção 
Crescer com Afetos

No dia 8 de fevereiro, a convite da instituição 

parceira do Polo de Coimbra, Fundação Esperança 

Viva - Lar de Infância e Juventude, a equipa do

IAC-Fórum Construir Juntos dinamizou uma sessão 

sobre Os Direitos da Criança, dirigida às 

daquela instituição. Esta sessão integra

projeto de intervenção, planificado para

sessões, com vista a abordar a temática dos 

Violência no Namoro. As próximas sessões serão 

dinamizadas, uma ainda no mês de 

no mês de abril, pela Drª Natália Cardoso da APAV, 

que se mostrou muito recetiva e 

disponível em colaborar neste projeto.

Na primeira sessão as jovens aderiram com 

entusiasmo a todas as atividades propostas, tendo

se revelado muito atentas, participativas e curiosas 

relativamente aos assuntos tratados.

Além de outras temáticas, todos os presentes 

o problema das fugas 

reocupante, pelo que se 

decidiu promover uma reunião com a presença de 

entidades com intervenção nesta área, 

orças Policiais; Escola Segura; 

Tribunal; CPCJ; Segurança Social; Equipas de Rua e 

Crescer com Afetos 

 

No dia 8 de fevereiro, a convite da instituição 

parceira do Polo de Coimbra, Fundação Esperança 

Lar de Infância e Juventude, a equipa do 

Fórum Construir Juntos dinamizou uma sessão 

, dirigida às jovens 

ção. Esta sessão integra-se num 

projeto de intervenção, planificado para três 

sessões, com vista a abordar a temática dos Afetos e 

As próximas sessões serão 

uma ainda no mês de março e a última 

pela Drª Natália Cardoso da APAV, 

muito recetiva e inteiramente 

vel em colaborar neste projeto. 

s jovens aderiram com 

entusiasmo a todas as atividades propostas, tendo-

icipativas e curiosas 

relativamente aos assuntos tratados. 
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A Descoberta do Ser 
 

O IAC-FCJ promoveu, no dia 4 de novembro de 2015, 

na Escola Poeta Manuel Silva Gaio um Workshop 

Descoberta do Ser…”, dinamizada pelas técnicas 

Vera Abecasis e Marta Rosa do setor do IAC 

Humanização dos Serviços de Atendimento à Criança, 

dirigido às equipas técnicas das instituições parceiras 

da Rede Construir Juntos e dos Gabinetes de Apoio 

ao Aluno e à Família (GAAF’s). Pretendeu-se capacitar 

os profissionais para uma abordagem integrada da 

sexualidade em contexto de educações formal e não 

formal, tendo em conta objetivos específicos 

diferenciados consoante o desenvolvimento da 

criança. Foi um espaço de reflexão e debate muito 

enriquecedor para o qual muito contribuíram as 

dinâmicas de grupo e os jogos de reflexão. 

Assinalamos o facto de os formandos terem 

salientado que os conteúdos abordados foram muito 

significativos e importantes para a sua prát

profissional, tendo destacado como muito 

enriquecedoras, as dinâmicas propostas, a reflexão e 

a partilha de experiências.  

De referir que as metodologias adquiridas nesta 

formação estão neste momento a ser aplicadas em 

algumas das escolas da zona centro onde o projeto 

de Mediação Escolar do IAC está implementado, 

através dos Gabinetes de Apoio ao Aluno e à Família 

(GAAF). 

 

 

FCJ promoveu, no dia 4 de novembro de 2015, 

na Escola Poeta Manuel Silva Gaio um Workshop “A 

, dinamizada pelas técnicas 

Vera Abecasis e Marta Rosa do setor do IAC – 

Humanização dos Serviços de Atendimento à Criança, 

dirigido às equipas técnicas das instituições parceiras 

da Rede Construir Juntos e dos Gabinetes de Apoio 

se capacitar 

os profissionais para uma abordagem integrada da 

sexualidade em contexto de educações formal e não 

formal, tendo em conta objetivos específicos 

diferenciados consoante o desenvolvimento da 

ço de reflexão e debate muito 

enriquecedor para o qual muito contribuíram as 

 

Assinalamos o facto de os formandos terem 

salientado que os conteúdos abordados foram muito 

significativos e importantes para a sua prática 

profissional, tendo destacado como muito 

enriquecedoras, as dinâmicas propostas, a reflexão e 

De referir que as metodologias adquiridas nesta 

te momento a ser aplicadas em 

o onde o projeto 

de Mediação Escolar do IAC está implementado, 

através dos Gabinetes de Apoio ao Aluno e à Família 

 

 

Multiculturalismo e os seus contextos:
o mundo como modo de vida

 

 

O IAC-Fórum Construir Juntos, Coimbra, dinamizou 

uma ação de Sensibilização/Informação com a 

temática, “Multiculturalismo e os seus contextos: o 

mundo como modo de vida “, que decorreu no dia 

20 de janeiro de 2016, na Escola Secundária D. 

Duarte, em Coimbra e dinamizada pelo Sociólogo 

José Machado, técnico da rede Europeia Anti

- EAPN de Viseu. 

Esta sessão foi dirigida, sobretudo, aos técnicos dos 

Gabinetes de Apoio ao Aluno e à Família, da zona 

centro, que consideraram a temática abordada de 

grande interesse, tendo em conta o atual contexto 

social da Escola. Foi dado ênfase à “necessidade de 

passarmos do multiculturalismo para a 

interculturalidade”, apelando ao diálogo intercultural 

em contexto escolar. 

Durante a sessão, o formador realçou

“convivência sã entre culturas é o maior desafio do 

século”. 

 
 

 

POLO MEDIADOR NACIONAL

IAC – FÓRUM CONSTRUIR JUNTOS

Avenida Fernão Magalhães, nº 676 3º sala 3

3000 – 174 Coimbra

Tel: 239 821 280 

Email: iac-fcj@iacrianca.pt

Formação 

Multiculturalismo e os seus contextos: 
o mundo como modo de vida 

 

Fórum Construir Juntos, Coimbra, dinamizou 

uma ação de Sensibilização/Informação com a 

“Multiculturalismo e os seus contextos: o 

, que decorreu no dia 

20 de janeiro de 2016, na Escola Secundária D. 

a e dinamizada pelo Sociólogo 

José Machado, técnico da rede Europeia Anti-Pobreza 

Esta sessão foi dirigida, sobretudo, aos técnicos dos 

Gabinetes de Apoio ao Aluno e à Família, da zona 

centro, que consideraram a temática abordada de 

interesse, tendo em conta o atual contexto 

social da Escola. Foi dado ênfase à “necessidade de 

passarmos do multiculturalismo para a 

interculturalidade”, apelando ao diálogo intercultural 

o formador realçou que a 

“convivência sã entre culturas é o maior desafio do 
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FÓRUM CONSTRUIR JUNTOS 

Avenida Fernão Magalhães, nº 676 3º sala 3 
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